نەخۆشیی کۆرۆناڤایروسی  ،٢٠١٩پەتایەکی تازەی جیهانیی؟

لە دسامبری  ،٢٠١٩شاری یوهانی چین ،حەوتەمین گەورە شاری  ١١میلیۆن کەسیی ئەم واڵتە،
بوو بە ناوەندی سەرهەڵدانی هەوی سییەکان بە هۆی نادیارەوە .پاش پشکنین و توێژینەوەی
زانایانی بواری پزیشکیی چین ،لە ژانویەی  ٢٠٢٠ڕوون بۆوە کۆرۆنا ڤایروسێکی تازەسەرهەڵداو
بەرپرسی ئەم نەخۆشییەیە .لە ١١ی فووریەی  ٢٠٢٠بە فەرمی ئەم نەخۆشییە وەکو نەخۆشیی
کۆرۆناڤایروسی  )COVID19( ٢٠١٩پێناسە کرا .هۆی ئەم نەخۆشییە ڤایروسێکی تازەی کۆرۆنا
واتە "سێندرۆمی سەخت و کتوپڕی هەناسەیی -کۆرۆناڤایرس  )SARS- CoV-2( "٢یە.
کۆرۆناڤایروس
کۆرۆنا ڤایروسەکان وەکو بنەماڵەیەکی گەورەی ڤایروسەکان بۆ هەوەڵ کەرەت لە ساڵی ١٩٦٠ی
زایینیی دۆزرا نەوە .بەشێک لە کۆرۆناڤایروسەکان دەبنە هۆی سەرهەڵدانی نەخۆشیی مرۆڤ،
هەروەها ئاژەڵ و گیانلەبەرەکان وەکو وشتر ،ڕەشەواڵغ ،پشیلە و شەمشەمەکوێرە .بەدەگمەن،
کۆرۆناڤایروسی ئاژەڵەکان تووشی ئاڵوگۆر و گۆڕان بە کۆرۆناڤایروسی مرۆڤ ،تووشکردنی
ئەوان و باڵوبوونەوەیان لە نێوان خەڵک دەبن ،سەرەڕای ئەوەش ئەم حاڵەتە لە ساڵی – ٢٠٠٣
 ٢٠٠٢لە کاتی سەرهەڵدانی نەخۆشی سارس ،لە ساڵی  – ٢٠١٢سێندرۆمی هەناسەیی ڕۆژهەاڵتی
ناوەڕاست و ئەوەی ئێستا دیتراوە.
کۆرۆناڤایروسەکان هۆی بەشێکی بەرچاوی هەاڵمەتەکانن و بە شێوەیەکی ساکار و ئاسایی وەکو
وردەدڵۆپی دەزگای هەناسە باڵودەبنەوە .ئەم ڤایروسانە زۆرتر لە وەرزەکانی زستان و بەهاردا
دەبیندرێن .کۆرۆناڤایرسەکان هۆی سەرهەڵدانی یاو و نیشانەکانی دەزگای خوار و سەرەوەی
دەزگای هەناسەیین .هەتا ئەمڕۆ حەوت چەشنی کۆرۆناڤایرس ناسراوە:
کۆرۆناڤایروسەکانی باوی مرۆڤی
)HCoV-229E(alphacoronavirus
)HCoV-NL-63(alphacoronavirus
)HCoV-OC43(betacoronavirus
)HcoV-HKUI(betacoronavirus

•
•
•
•

ئەم چوار کرۆناڤایروسەی ئینسانی بەردەوام لە نێو خەڵکدا هەنو هۆی عفوونەتەکانی هەناسەیی
گەورەساڵ و منداڵەکان لە گشت جێهانن
کۆرۆناڤایروسەکانی دیکەی مرۆڤیی بریتین لە:
)• SAR-Cov(betacoronavirus
)• MERS-CoV(betacoronavirus
)• SARS-CoV-2(2019-nCoV)(betacoronavirus

بە پێی زانیارییەکان لە سەرەتادا سێندرۆمی سەخت و کتوپڕی هەناسەیی-کۆرۆناڤایروسی  ٢لە
شەمشەمەکوێرەکانەوە سەرچاوەی گرتووە .زۆربەی نەخۆشەکان لە یوهان پێوەندیی ڕاستەوخۆیان
لەگەڵ بازاری چێشتە دەریایی و ئاژەڵە زیندووەکان هەبووە .ئەم حاڵەتە ئاماژە بە باڵوبوونەوە و
پێدانی ڤایروس لە گیانلەبەرەکانەوە بۆ ئینسان دەکات .سەرەڕای ئەوەش ،لە حەوتووەکانی
داهاتویدا ،بەرزبوونەوەی ڕادەی نەخۆشەکان لەو کەسانەی دیتراوە کە پێوەندییەکیان لەگەڵ
بازاری ئاژەڵەکان نەبووە .ئەمە نیشاندەری گوێزتنەوەی نەخۆشی لە مرۆڤەوە بۆ مرۆڤە.
باڵوبوونەوەی ئەم ڤایروسە لە ڕێگای مسافرەکان و بە تایبەتی هەوا و قەتار بۆ دەرەوەی یوهان
بووە .لە ١٣ی ژانویەی  ٢٠٢٠هەوەڵین مەوردی نەخۆشیی کۆرۆناویروس لە دەرەوەی چین ،لە
تایلەند دیترا ،بەاڵم لە ١٩ی ژانویەدا لە شارەکانی گوانگدۆنگ و بیجینگی چین و پاشان لە
ژاپۆن و باشوری کۆریا وەبەرچاو کەوت .لە  ٢١ژانویە لە ئەمریکا و تایوان لەو مسافرانەی دیترا
کە لە یوهانەوە گەڕابونەوە .کۆرۆنا لە ماوەیەکی کەمتر لە سێ مانگ تەشەنەی بە تەواوی
جیهان کردو ،بوو بە پەتایەکی جیهانی.

نیشانەکانی نەخۆشیی
لە درێژایی  ١٤ڕۆژ لەو کەسانەی لە یوهانەوە بۆ واڵتەکانی دیکە چوون یاخود پێوەندییان لە
گەڵ تووشبوویەکی کۆرۆنا هەبووە ئەم نیشانانە دیتراون :یاوی سەرەوەی  ٣٨پلە یاخود ١٠٠.٤
فارنهایت ،کۆخە یان هەناسە بڕکێ و سەر ئێشە .بۆ کەمکردنەوەی مەترسی باڵوکردنەوەی ئەم
عفوونەتە لەوانەی پێوەندیی ڕاستەوخۆیان لەگەڵ نەخۆشەکانی کۆرۆنا بووە ،پێشنیار دەکرێ ئەم
کەسانە ماسکی جەراحی لێدەن و لە مەوادیەکی  ٢میتری لەگەڵ کەسەکانی دیکە ڕاگیرێن.

باشترین شێوە ڕاگرتنیان لە ژووری جیاکردنەوەی عفوونەتی هەوایی 1واتە ژوورێک بە گوشاری
نەرێنیی بۆ ئیزوالسیۆنی میکرۆبە هەواییەکانە.
لەم ساتو کاتەدا جارێ هیچ واکسێنێک بۆ پێشگیری درووست نەکراوە .بە پێی زانیارییەکان
کۆرۆناڤایروس لەسەر ڕووبەری شتە بێگیانەگان هەتا  ٩ڕۆژ دەمێنێتەوە .بۆ پێشگیری لە
تووشبوون ،پێشنیار دەکرێ ئەم خااڵنەی خوارێ لەبەر جاو بگیرێ:
 لە ڕۆژدا چەندین جار بۆ ماوە  ٢٠چرکە دەستان بە سابوون بشۆن .کاتێک ئاو و سابوونلەبەر دەس نەبێ ،بۆ پاککردنەوەی دەست لە پاککەرەوەی دەس 2کە النی کەم  ٦٠لە
سەدی ئەلکۆڵ بێ ،کەڵک وەرگرن.
 بە دەستی نەشۆراو دەس لە چاو ،لوت و دەم مەدەن. لە نزیکبوونەوە و تێکەڵی و دیتنی نەخۆشەکان خۆ بپارێزن. کاتی نەخۆشی لە ماڵێ بمێننەوە. لە کاتی پشمین و کۆخین بە دەسماڵ بەر دەمو لوتان بگرن ،پاشان دەسماڵەکە لەئاشغاڵدانی بخەن.
 بە کەڵک وەرگرتن لە سپرێ ئاسایی خاوێنکەرەوە ،ئەو شتانەی لە ماڵی بەردەوام دەسیانلێ دەدرێ و بە کار دەهێندرێ ،پاک کەنەوە.
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